
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Umum Tentang Belajar Tuntas 

2.1.1 Pengertian Belajar Tuntas 

“Belajar tuntas adalah siswa yang telah tuntas menguasai pelajaran yang 

telah diberikan oleh guru dan dapat berpindah pada pelajaran berikutnya” 

(Mustakim, Wahid. 2010: 113) 

 

“Belajar tuntas merupakan pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam 

kelas, dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta 

didik akan mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara 

maksimal terhadap seluruh bahan yang dipelajari” (Ramayulis, 2005:193). 

 
“Belajar tuntas (mastery learning) adalah pendekatann pembelajaran 

berdasarkan pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar 

jika mereka mendapat dukungan kondisi yang tepat” (Bandono:2008: 24)  

 

Berdasarkan berdasarkan uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan belajar 

tuntas merupakan pencapaian atau pemahaman siswa pada suatu kompetensi 

dengan sistem pengajaran yang tepat dengan hasil diatas kriteria ketuntasan 

minimal yang ditetapkan oleh sekolah. konsep belajar tuntas merupakam 

prsoses belajar dimana siswa diharuskan memahami kompetensi pelajaran 
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secara keseluruhan, diharapkan peserta didik  dapat mencapai hasil yang 

diharapkan dengan lebih efektif dan efisien. 

Ukuran yang digunakan untuk hasil belajar tuntas adalah tingkat 

kemampuan perindividu bukan perkelas, untuk peserta yang bisa 

mendapatkan hasil ujian diatas kriteria ketuntasan belajar dapat diberikan 

pengayaan materi atau melanjutkan materi selanjutnya, namun jika peserta 

didik mendapatkan nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal, yang 

ditetapkan harus mengikuti pembelajaran remedial. 

 

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran tuntas 

Menurut Benyamin S. Bloom  (Ramayulis, 1990: 194) 

a. Menentukan Unit pelajaran (dipecah untuk setiap satu dua minggu). 

b. Merumuskan tujuan pengajaran (secara khusus dan terukur) 

c. Menentukan standar  ketuntasan (patokan berupa persentase). 

d. Menyusun dianostik test, test formatif sebagai dasar umpan balik. 

e. Mempersiapkan seperangkat tugas untuk dipelajari. 

f. Mempersiapkan seperangkat pengajaran korektif (bagi peserta 

didik yang lemah). 

g. Pelaksanaan pengajaran biasa (group based instruction). 

h. Evaluasi sumatif, (apabila selesai satu unit). 

 

Berdasarkan penjelasan tentang langkah pembelajaran remedial diatas dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu 

mempersiapkan materi yang akan diajarkan, kemudian menjelaskan tentang 

tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu, setelah itu dibuat misi 

atau standar yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran, membuat soal 

tes sebagai alat ukur kompetensi siswa, dan mengevaluasi hasil ujian siswa. 
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2.1.2Dasar – Dasar Belajar Tuntas 

Dasar dan Teori pembelajaran tuntas( Mastery Learning Teori ) berawal dari 

pandangan Jhon B. Carroll (1963) tentang kemampuan siswa menurutnya 

“Model of School Learning” yang kemudian dirubah dan disempurnakan 

oleh Benyamin S. Bloom menjadi sebuah model belajar yang lebih 

operasional, kemudian disempurnakan kembali oleh James H. Block. 

Menurut Caroll bakat atau karakter peserta didik itu bukanlah kecerdasan 

yang alamiah, namun waktu peserta didik itu untuk menguasai kompetensi 

tertentu. 

 

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulakan dasar dari 

pembelajaran tuntas ini adalah siswa yang mempunyai pemahaman materi 

diatas rata-rata dari temannya bukanlah kecerdasan yang dibawanya sejak 

lahir melainkan seberapa lama dan seefektif mana waktu yang digunakan 

dalam belajar dan memahami suatu kompetensi pembelajaran. 

2.1.3 Prinsip Pembelajaran Tuntas 

Belajar tuntas ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kelompok, sehingga dalam pelaksanaannya peserta didik 

mempelajari materi yang sama dengan waktu yang sama juga, peserta didik 

yang lambat dalam memahami materi pelajaran akan diberikan pelajaran 

tambahan agar mendapat hasil yang yang diharapkan, pendekatan dalam 

pembelajaran tuntas ini guru menyertai dan membimbing siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti halnya membantu memahami, 

melaksanakan dan menyimpulkan. 
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Adapun prinsip – prinsip pembelajaran tuntas ini menurut Sukmadinata, 

(2005): 

1. Sebagian besar dari pesrta didik belajar dalam keadaan yang 

menyenangkan 

2. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran tuntas ini 

sedemikian rupa 

3. Guru dapat merinci bahan ajarnya dalam satuan – satuan bahan ajar 

yang kecil untuk memudahkan peserta didik dalam memahami apa 

yang dijelaskan. 

4. Guru menyusun bahan ajaran untuk kegiatan perbaikan dan pengayaan,  

5. Penilaian yang digunakan yaitu acuan norma, bukan berdasarkan 

patokan nilai. 

6. Memperhatikan perbedaan – perbedaan individual pesrta didik. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Prinsip 

pembelajaran tuntas adalah suatu sistem pembelajaran yang disusun secara 

sistematis dan dievaluasi berdasarkan norma jika siswa telah menuntaskan 

kompetensi pelajaran dapat melanjutkan ke kompetensi berikutya, 

sedangkan siswa yang belum tuntas akan diberikan waktu lebih banyak 

sampai menguasai secara tuntas bahan yang diberikan. 

2.2    Tinjauan Umum Pembelajaran Remedial 

2.2.1 Pengertian Remedial 

Menurut Siahaan (dalam Fakihuddin, 2007: 12) “mengemukakan bahwa 

kata remedial berarti bersifat mengobati, menyembuhkan, membetulkan 

atau membuat menjadi baik. Lebih lanjut Siahaan mengemukakan bahwa 

makna remedial memberi  batasan pengajaran remedial sebagai suatu 

 bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan 

pengajaran sehingga membuat menjadi baik”. 

 

Menurut Nafsiah Ibrahim dan Patino (2012: 06) “pembelajaran 

remedial perlu diadakan bila telah diketahui terlebih dahulu apa dan 

bagaimana kesulitan belajar yang dialami peserta didik, pengajaran 



14 
 

remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang meliputi cara 

mengajar, cara belajar, materi pelajaran, fasilitas dan lingkungan yang 

ikut mempengaruhi proses belajar tersebut. 

Sedangkan menurut Syamsudin (2012: 08) menjelaskan bahwa yang 

dimaksud denga kegiatan perbaikan adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis, sifat, kesulitan 

belajar, faktor-faktor penyebabnya  serta cara mendapatkan 

kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif (penyembuhan) 

maupun secara preventif (pencegahan) berdasarkan data informasi 

yang seobjektif mungkin. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

remedial adalah sebuah sistem pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

menuntaskan KD yang belum tuntas yang bersifat memperbaiki kesalahan 

atau kekeliruan siswa  

2.2.2 Tujuan Pembelajaran Remedial 

Pembelajaran remedial dapat digunakan siswa untuk memperbaiki nilai 

prestasi mereka yang belum lulus, dengan mengikuti beberapa proses dari 

pembelajaran remedial ini siswa dapat terbantu untuk menuntaskan KD 

yang belum tuntas sekaligus memperbaiki kesalahan atau pemahaman 

materi yang belum mereka pahami sepenuhnya. 

Dalam hal ini Mukhtar dan Rusmini (2001:21) menyebutkan secara rinci 

tujuan pengajaran remedial (perbaikan) adalah: 

1. Agar siswa dapat memahami dirinya khususnya prestasi belajarnya,  

2. Agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah 

yang lebih baik. 

3. Agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. 

4. Agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang 

mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. 

5. Agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran remedial mempunyai tujuan untuk 

memperbaiki cara belajar siswa kearah yang lebih baik agar siswa dapat 
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menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi agar tercapainya hasil 

pembelajaran yang lebih baik. 

 

2.2.3Fungsi Pembelajaran Remedial 

Menurut Mukhtar dan Rusmini (2001:22) “pengajaran remedial mempunyai 

beberapa fungsi dalam keseluruhan proses kegiatan belajar mengajar di 

sekolah yaitu” : 

 

Fungsi Korektif 

Fungsi korektif ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial dapat 

dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang 

belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses 

pembelajaran, antara lain mencakup perumusan tujuan, penggunaan metode, 

cara-cara belajar, materi dan alat pelajaran evaluasi dan lain-lain. Dengan 

perbaikan terhadap hal-hal tersebut di atas maka prestasi belajar siswa 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diperbaiki. 

 

Fungsi Pemahaman 

Fungsi pemahaman berarti bahwa dengan pengajaran remedial 

memungkinkan guru, siswa dan pihak-pihak lainnya akan dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai 

pribadi siswa. 

 

Fungsi Penyesuaian 
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Fungsi penyesuaian berarti bahwa pengajaran remedial dapat membentuk 

siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

(proses belajarnya).  Artinya siswa dapat belajar sesuai dengan 

kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik 

semakin besar. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan sifat, jenis dan 

latar belakang kesulitannya sehingga diharapkan siswa lebih terdorong 

untuk belajar. 

 

Fungsi Pengayaan 

Fungsi pengayaan berarti bahwa pengajaran remedial akan dapat 

memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak disampaikan 

dalam pengajaran reguler, akan dapat diperoleh melalui pengajaran 

remedial. Demikian juga dari segi metode dan alat yang digunakan, 

sehingga hasil yang diperoleh siswa diharapkan menjadi lebih baik, lebih 

dalam atau singkatnya prestasi belajarnya lebih kaya. 

 

Fungsi Akselerasi 

Fungsi akselerasi berarti bahwa dengan pengajaran remedial akan dapat 

diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang 

efektif dan efisien. Dengan kata lain dapat mempercepat proses 

pembelajaran, baik dari segi waktu maupun materi. 

 

Fungsi Terapeutik  

Fungsi terapeutik berarti bahwa secara langsung atau tidak, pengajaran 

remedial akan dapat membantu penyembuhan atau memperbaiki kondisi-

kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya 
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penyimpangannya. Hal ini tentunya akan dapat menunjang prestasi belajar 

yang lebih baik dan pencapaian prestasi yang baik akan dapat 

mempengaruhi pribadi. 

 

2.2.4 Strategi Pembelajaran Remedial 

Menurut Mukhtar dan Rusmini (2001:7) dalam usaha memberikan bantuan 

pengajaran remedial kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat 

ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah atau strategi sebagai 

berikut:  

1. Identifikasi kasus yaitu menentukan siapa-siapa siswa yang mengalami 

gangguan atau kesulitan belajar 

2. Menentukan gejala kesulitan belajar yang dialami siswa dan 

mengetahui dimana kelemahan-kelemahan itu dapat dialokasikan. 

3. Menganalisis berbagi faktor yang berkaitan dengan timbulnya 

kesulitan belajar dan mengetahui mengapa kelemahan-kelemahan itu 

dapat terjadi. 

4. Menyusun rekomendasi (saran-saran) penyembuhan yang akan 

dipergunakan dalam pengajaran remedial . 

5. Menentukan bagaimana upaya penyembuhan atau pencegahan 

terhadap kelemahan atau kesulitan dalam belajar tersebut. 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk membatu siswa 

yang mengalami kesulitan belajar dapat menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut mengelompokan siswa yang mengalami kesulitan belajar 

apakah kategori kesulitan yang dialami siswa tersebut, kemudian 

menganalisis faktor yang menyebabkannya, selanjutnya merencanakan 

upaya untuk membantunya. 
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2.2.5 Metode Pembelajaran Remedial 

“Agar siswa dapat mencapai ketuntasan belajarnya, guru perlu mencari cara 

atau metode yang efektif untuk membantu siswanya di dalam metode 

pengajaran remedial”  (Mukhtar dan Rusmini 2001:63-65). 

 

Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan suatu metode mengajar yang dilakukan dengan 

penyajian materi, melalui penjelasan lisan oleh seorang guru kepada siswa-

siswanya. Metode ini biasanya digunakan apabila guru akan menyampaikan 

suatu kenyataan yang tidak ada dalam buku pelajaran. Sementara fakta ini 

dimaksudkan untuk memperdalam atau memperluas materi pelajaran yang 

tidak terdapat dalam buku tersebut. 

 

Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan suatu metode untuk menghasilkan bahan atau 

materi pelajaran yang dilakukan melalui tukar menukar pendapat 

berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-

masing siswa untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, metode 

diskusi ini digunakan dengan cara memanfaatkan interaksi antar individu 

dalam kelompok untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh 

kelompok siswa. Dengan menggunakan metode ini dalam rangka 

pengajaran perbaikan, akan diharapkan setiap individu dalam kelompok 

dapat mengenal diri dan kesulitannya serta menemukan jalan 

pemecahannya, berinteraksi dalam kelompok sehingga menimbulkan sikap 
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percaya mempercayai, mengembangkan kerjasama antar pribadi, 

menumbuhkan kepercayaan diri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. 

 

Metode Pemberian Tugas dan Resitasi 

Metode perbaikan tugas merupakan suatu metode yang dilakukan oleh guru 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas 

berdasarkan petunjuk yang telah diberikan oleh guru, baik secara kelompok 

maupun individu, metode pemberian tugas dalam program remedial  ini 

digunakan dalam rangka mengenal kasus dan pemberian bantuan. Dengan 

pemberian bantuan tugas-tugas tertentu, baik secara individual maupun 

kelompok, siswa yang mengalami kesulitan dapat ditolong. Dengan metode 

ini, siswa diharapkan dapat lebih memahami dirinya, dapat memperluas  

mendalami materi yang dipelajari, dan dapat memperbaiki cara-cara belajar 

yang pernah dialami. 

 

Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab ini digunakan dalam rangka pengenalan kasus untuk 

mengetahui jenis dan sifat kesulitannya. Dalam rangka perbaikan, 

serangkaian tanya jawab dapat membantu siswa dalam memahami dirinya, 

mengetahui kelebihan atau kekurangnya dan memperbaiki cara-cara 

belajarnya metode tanya jawab ini dapat dilakukan secara individual 

maupun kelompok. Metode tanya jawab dalam rangka pengajaran perbaikan 

ini, maka akan memungkinkan terbinanya hubungan guru, siswa, 

meningkatkan motivasi belajar, menciptakan kondisi yang menunjang 

pelaksanaan penyuluhan dan menumbuhkan rasa harga diri. 
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2.2.6 Faktor – Faktor Peserta didik mengikuti pembelajaran Remedial 

Ada beberapa faktor yang membuat peserta didik mengalami kesulitan 

belajar yang ahirnya tidak lulus dan mengikuti pembelajaran remedialFaktor 

tersebut antara lain : 

a. Faktor dari dalam diri peserta didik 

 Lemahnya fisik peserta didik,  

 Penyakit yang tak kunjung sembuh 

 Mempunyai mental yang lemah 

 Kurannya minat dalam belajar 

 Emosi yang terlalu lemah 

 Mempunyai kebiasaan – kebiasaan yang kurang baik  

 Tidak mempunyai dasar pengetahuan yang akan dipelajari,  

b. Faktor dari Luar peserta didik 

 Ketidaksesuaian perangkat pembelajaran dengan kematangan 

peserta didik  

 Beban belajar yang terlalu berat  

 Ketidaksesuaian standar administratif,  

 Selalu berpindah sekolah,  

 Kelemahan sistem pembelajaran pada tingkat pendidikan 

dasar sebelumnya. 

 Kelemaan yang terdapat dalam kondisi rumah tangga 

(pendidikan, dan ketentraman dalam rumah tangga) 

 Kegiatan ekstrakulikuler yang terlalu banyak diikuti,  

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu faktor dari dalam dan faktor dari 

luar siswa kedua faktor ini sangat mempengaruhi siswa dalam belajar, 

namun tidak semua siswa memiliki kesulitan belajar yang sama, karena 

setiap siswa mempunyai latar belakang dan karakter yang berbeda–beda. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar ini maka diadakanlah pembelajaran 

remedial. 

 



21 
 

2.3.   Tinjauan Umum Tentang Prestasi Belajar 

2.3.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Suryabrata (2001 :232) “prestasi belajar dapat dikatakan sebagai 

hasil kecakapan yang baru dari proses belajar seseorang yang mempunyai 

prestasi yang baik dalam belajarnya”. 

 

Hamalik (1994: 45) “berpendapat bahwa prestasi belajar adalah perubahan 

sikap dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari 

sesuatu”. 

 

Menurut Moh. Surya (2004:75) “prestasi belajar adalah hasil belajar atau 

perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan 

dan sikap setelah melalui proses tertentu, sebagai hasil pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Berdasarkan penjelasan diatasan dapat disimpulkan prestasi belajar adalah 

perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan siswa setelah mengikuti 

beberapa rangkai proses pembelajaran yang digambarkan dengan nilai 

raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan dan predikat keberhasilan.   

 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar   

Hasil belajar merupakan nilai yang diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran 

tertentu dalam bentuk nilai berupa angka yang diberikan setelah siswa 

melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Hasil belajar yang telah dicapai 

ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang siswa. 



22 
 

 

Menurut Slameto (2003: 23) “faktor–faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat digolongkan menjadi dua”, yaitu: 

 Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

antara lain: 

a. faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, 

b. faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan belajar, 

c. faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis) 

 

  Faktor eksteren, yaitu faktor yang ada diluar individu, antara lain: 

a. faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik anak, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah. Keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan, 

b. faktor sekolah, meliputi cara metode mengajar, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung dan 

tugas rumah. 

c. faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil atau prestasi siswa yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern, faktor intern yaitu masalah yang berasal dari dalam diri siswa 

seperti kesehatan, minat belajar, dan motivasi belajar, sedangkan faktor 

ekstern berasal dari luar diri siswa seperti masalah di dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 
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2.4.   Tinjauan Umum Tentang Kesulitan Belajar 

2.4.1 Pengertian Kesulitan Belajar 

“Kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak dapat belajar secara 

maksimal karena mengalami hambatan dan gangguan dalam dirinya”. 

(Djamarah, 2011: 233) 

 

“Secara khusus, kesulitan yang dijumpai peserta didik dapat berupa tidak 

dikuasainya kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Menghadapi murid 

dengan berbagai pribadi dan beragam kesulitan belajar, menuntut guru 

untuk memilih metode yang tepat untuk menyampaikan materi sesuai 

dengan perbedaan kemampuan otak siswa dan berusaha keras didalam 

menjelaskan permasalalan dan menyajikan kata-kata dengan ungkapan yang 

jelas dan dapat dipahami sesuai dengan tingkatan para siswanya” (Fuad bin 

Abdul Aziz Asy-syalhub 2008: 114). 

“Menurut M. Dalyono kesulitan belajar adalah keadaan dimana anak didik 

atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya/sama, dikarenakan 

perbedaan latar belakang siswa” (M. Dalyono 2012: 229) 

“Masalah belajar timbul karena perbedaan karakter masing-masing siswa 

yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teman-temannya”. (Dimjati, 

Mudjiono, 2009: 235) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kesulitan belajar adalah 

suatu keadaan dimana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya 

dikarenakan gangguan psikologis, yang mengakibatkan prestasinya 

memburuk atau terganggu, secara garis besar kesulitan belajar  dapat 
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diklasifikasikan menjadi dua bagian pertama kesulitan belajar yang 

berhubungan dengan perkembangan dan kesulitan belajar akademik,  

kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup 

gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasadan komonikasi 

serta kesulitan dalam penyesuaian prilaku sosial. Sedangkan kesulitan 

belajar akademik berkaitan dengan kegagalan–kegagalan dalam mencapai 

prestasi akademik, kegagalan ini mencakup penguasaan keterampilan dalam 

membaca dan menulis. 

2.4.2 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kesulitan Belajar 

Menurut Dimyati, Mudjiono (2009: 260) ada beberapa faktor yang 

menyebabkan siswa   belajar yaitu sebagai berikut: 

Faktor intern antara lain: 

a. Sikap terhadap belajar 

b. Motivasi belajar 

c. Konsentrasi belajar 

d. Kemampuan mnegolah bahan ajar 

e. Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar 

f. Kemampuan menggali hasil belajar yang tersimpan 

g. Kemampuan berprestasi 

h. Rasa percaya diri 

i. Intelegensi dan keberhasilan belajar 

j. Kebiasaan belajar 

k. Cita-cita siswa 

Faktor ekstern antara lain 

a. Guru sebagai pembina belajar 

b. Sarana dan prasarana belajar 

c. Kebijakan penilaian 

d. Lingkungan sosial siswa 

e. Kurikulum sekolah 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan siswa kesulitan belajar yaitu faktor dari dalam diri siswa dan 
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faktor dari luar siswa, faktor dari dalam bisa berupa masalah yang sedang ia 

hadapi dengan teman, keluarga atau dia sendiri, sedangkan faktor dari luar 

berupa lingkungan kelas yang kurang kondusif, pergaulan dengan teman 

yang kurang baik, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai. 

2.5    Tinjauan Umum Tentang  Partisiapasi Belajar 

2.5.1 Pengertian Partisipasi Belajar 

Menurut Davis dan Newstram (Remiswal, 2013: 29) “partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok 

yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok 

dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya”. 

 

Sedangkan menurut Yeung dan McGee (Remiswal, 2013: 29) “Partisipasi 

adalah peran serta seseorang atau sekelompok orang dalam satu kegiatan, 

sehingga partisipasi merupakan tindakan ambil bagian dalam suatu 

kegiatan bersama”. 

 

Arikunto (2005: 69) “Aktifitas siswa merupakan keterlibatan peserta didik 

dalam sikap, fikiran, perhatian, dan kegiatan dalam proses pembelajaran 

guna menunjang proses hasil pembelajaran”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulakan prestasi belajar adalah 

keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran baik emosi, mental, sikap, 

perhatiannya dalam proses pembelajaran yang sedang beralangsung guna 

menunjang hasil pembelajaran. 
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2.6    Kajian Penelitian Yang Relevan 

Tingkat Lokal 

Penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Efendi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Lampung. Adapun judul penelitiannya adalah “Pengaruh Pembelajaran 

Remedial Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  Terhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Efendi adalah 

bahwa pelaksanakan remedial sangat membantu siswa  dalam menuntaskan 

belajarnya, selain itu pelaksanaan remedial juga dapat memotivasi siswa 

untuk semangat belajar dan lebih berprestasi.  

Ditingkat Nanional 

Penelitian Ini Relevan Dengan Salah Satu Penelitian Yang Dilakukan Oleh 

Arga Lacopa Arisana. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 

Adapun Judul Penelitiannya Adalah “Pengaruh Kedisiplinan Siswa Dan 

Persepsi Siswa Tentang Kualitas Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas Xi Ips Man Yogyakarta II Tahun Ajaran 2011/2012. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arga Lacopa Arisana adalah 

bahwa kedisiplinan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar, persepsi siswa tentang kwalitas mengajar guru berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi belajar dan kedisiplinan siswa dan 
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persepsi siswa tentang kualitas mengajar guru secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar Akutansi siswa. 

Ditingkat Internasional 

Penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh 

Kathleen L. Kitto. Western Washington UniversityAdapun judul 

penelitiannya adalah “Investigating How to Support Improvements in 

Student Learning Outcomes in a Fundamental MaterialsEngineering 

Course”. (InvestigasiBagaimana MendukungPeningkatanHasil Belajar 

MahasiswadalamFundamentalMaterial). 

Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Studi penelitian di bidang 

pendidikan teknik, yang berbasis konstruktivisme sosial dan kognitif, 

menunjukkan bahwa siswa membangun perancah dari struktur kognitif yang 

ada untuk informasi baru ketika siswa dapat membuat koneksi ke 

pengetahuan yang ada dan pengalaman.. Penelitian juga telah menunjukkan 

pembelajaran kooperatif, pemahaman gaya belajar individu siswa, dan 

praktek pengajaran induktif merupakan komponen penting yang 

menyebabkan peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa (SLOs). 

2.7    Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa setiap siswa 

mempunyai kecepatan dan gaya belajar yang berbeda–beda, siswa tidak 

dapat menerima materi secara cepat dan bersamaan,oleh karena itu siswa 

membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menuntaskan suatu 

kompetensi.  
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Dalam kegitan belajar mengajar, pembelajaran remedial sangat 

dibutuhkanoleh siswa yang belum tuntas, karena dengan pembelajaran 

remedial siswa yang belum tuntas dapat terbantu untuk menuntaskan KD 

yang belum tuntassekaligus memberikan motivasi kepada siswa untuk 

belajar lebih baik lagi. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat pengaruh 

partisipasi siswa yang belum tuntas dalam pelajaran PPKn terhadap 

keberhasilan remedial dikelas XII IPA SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

Untuk lebih jelasnya alur penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Bagan Kerangka Fikir 

 

 

    

 

 

2.7Hipotesis 

Ho: Tidak ada Pengaruh antara Parisipasi Siswa Yang belum Tuntas dalam 

Pelajaran PPKnTerhadap Keberhasilan Remedial Di Kelas XII IPA  

SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Hi: Ada Pengaruh antara Partisipasi Siswa Yang belum Tuntas dalam 

pelajaran PPKn Terhadap Keberhasilan Remedial Di Kelas XII IPA  

SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

Variabel X 

Pengaruh partisipasi siswa yang 

belum tuntas mata pelajaran 

PPKn. 

Indikator: 

a. Berpartisipasi 

b. Cukup Berpartisipasi 

c. Kurang Berpartisipasi 

Variabel Y 

Keberhasilan remedial siswa setelah 

mengikuti pembelajaran remedial. 

a. Behasil 

b. Cukup Berhasil 

c. Kurang Berhasil 


